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 Koncepcja pracy  

 Szkoły Podstawowej 

  im. Stefana Żeromskiego 

  w Nałęczowie 
 

    I  MISJA 
 

 Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku                  

i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno–wychowawczej kierują się dobrem uczniów, 

troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską 

swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój 

poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, 

zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku     

do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów           

do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, 

kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, 

uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.  

   II  WIZJA 

 

 W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem 

społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą oraz tradycją małej ojczyzny                        

i narodu polskiego. Jednocześnie propagujemy szacunek, współpracę i otwartość wobec innych 

narodów europejskich. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego 

wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, 

troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze. Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia. 

 Wizja pracy szkoły zostanie urzeczywistniona poprzez wcielanie w życie następujących 

zasad: 

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych                   

dla obywatela Polski i Europy.  

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim 

poziomie jakości.  

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się 

dokształcają i doskonalą.  

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.  
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   III  PRIORYTETY SZKOŁY 

 

 Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

poczucia tożsamości narodowej. 

 Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym. 

 Wychowanie przez sport, edukację prozdrowotną i ekologiczną. 

 Osiąganie optymalnych wyników na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

 Systematyczny rozwój bazy dydaktycznej szkoły. 

 Budowanie zespołowej odpowiedzialności wszystkich pracowników za działalność szkoły.  

 Powyższe zapisy są podstawą do formułowania szczegółowych zadań zawartych w Statucie 

szkoły, w programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz innych szkolnych dokumentach. 

 

Fakty świadczące o realizacji założonych priorytetów 

 
 w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę 

obywatelską, 

 uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje 

społeczne, 

 podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy styl życia i ekologię 

pozytywnie wpływają na postawy uczniów, 

 uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne, 

sprzyjające nauce  i rozwojowi ogólnemu dziecka, 

 baza dydaktyczna szkoły stale wzbogaca się o nowe pomoce i urządzenia dydaktyczne. 

 wszyscy pracownicy szkoły aktywnie uczestniczą w budowaniu jej pozytywnego wizerunku 

w środowisku. 

 

  IV  MODEL  ABSOLWENTA 

 

 Zakładamy, że w wyniku systematycznego i spójnego oddziaływania na ucznia w procesie 

wychowawczym wszystkich organów szkoły, po sześcioletnim okresie nauki uczeń będzie: 

 w sferze nauki: 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, 

potrafił zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych, 

 był przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijał swoje 

talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany                  

i marzenia, 

 miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy,                 

że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów                   

go podejmować.  

 w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, 

obywatelem Polski i Europy, był ciekawy najbliższej okolicy i świata, 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego 

kraju i jego zwyczajów, 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, 
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wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał           

się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, 

potrafił rozróżniać dobre i złe zachowanie, 

 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał 

poczucie współodpowiedzialności, 

 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych 

czy niepełnosprawnych, 

 umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych, 

 potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje i nad 

nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, potrafił dyskutować, był wrażliwy                      

na potrzeby innych,  

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał 

zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek,  

 stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia, 

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca, 

 bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.  

 w sferze kulturowej:  

 uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów, 

 umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów 

telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy,  

 był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, 

grał na instrumencie, rysował.  

 

          OKREŚLENIE ZASAD EWALUACJI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY ORAZ ZASAD 

DOKONYWANIA W NIEJ ZMIAN I MODYFIKACJI: 

 

1. Koncepcja pracy szkoły jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej 

jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz 

potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, Koncepcja pracy szkoły będzie stale monitorowana         

i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb.   

2. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej 

dany rok szkolny, natomiast modyfikacje wprowadza się na początku nowego roku szkolnego.  

3. Modyfikacja Koncepcji pracy szkoły odbywa się na drodze analizy wniosków z prowadzonego 

nadzoru dyrektora szkoły, wniosków z realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny, 

wniosków z ewaluacji wewnętrznej, opinii nauczycieli, rodziców i uczniów, autoewaluacji – 

podsumowania przez poszczególnych nauczycieli działań realizowanych w ramach priorytetów                       

i obszarów rozwoju uczniów, a także rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach jej pracy.   

4. Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona w roku 2016, bowiem Koncepcja pracy szkoły 

została zaplanowana na lata 2012 – 2016. 

 

Opracowali: 

Zofia Grzywacz-Piotrowska 

Wiktor Flis 

 

Nowelizacja Koncepcji pracy szkoły została zatwierdzona na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowie w dniu 28 VIII 2014r.                    

i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 25 IX 2014r. 


